احلؿد هلل والصالة والسالم عذ رسول اهلل وعذ آله وصحبه ومن وااله،
أما بعد:
ففذه ثالثة تـبقفات تعؾق بالتطعقم:
األول يسلل بعض الـاس هل أخذ الؾؼاح أو التطعقم سواء يف ظل هذه اجلائحة
التي يعقشفا الـاس القوم  -جائحة كوروكا -أو يف غرها هل يتـاىف ذلك مع
التوكل عذ اهلل سبحاكه?
سبب من األسباب الـافعة واختاذ األسباب
اجلواب أنه ال يتـاىف معه بل هذا
ٌ
الـافعة مرشوع ومما يدل عذ أن تعاطي ما يدفع األذى قبل وقوعه ال حرج فقه.
ٍ
ٍ
سم
قوله صذ اهلل عؾقه وسؾم (من تصبح بسبع مترات عجوة مل يرضه ذلك القوم ٌ
متػق عؾقه.
وال سحر) واحلديث ٌ
سبب دـع اإل صابة بالسم والسحر قبل
فدل احلديث عذ أن تـاول العجوة
ٌ
وقوعفام ،وذلك بنذن اهلل سبحاكه وتعاىل.
إذن الشلن يف التطعقم كالشلن فقام جاء يف هذا احلديث لؽن هذا دل عؾقه الرشع،
وهذا دلت عؾقه التجربة الصحقحة.
التـبقه الثاين :الذي يؼدح يف التوكل لقس أخذ التطعقم ،وإكام االعتامد عؾقه،
والتوكل الصادق يؼتيض أن يتعاطى ادسؾم السبب دون أن يؾتػت الؼؾب إلقه ،بل
يؽون اعتامد الؼؾب وتوكؾه وتػويضه عذ مسبب األسباب سبحاكه وتعاىل،
فحذار من أن تغػل عن هذا األمر العظقم.

التـبقه الثالث أخذ الؾؼاح حسن ،واألحسن أن جتؿع إلقه األسباب الرشعقة يف
الوقاية والتحصني من الرقى واألدعقة الواردة يف السـة ،فقجؿع ادسؾم حقـفا بني
السبب الديـي والسبب الدكقوي ،وهذا أكؿل األحوال ،ومن ذلك قراءة اآليتني
من آخر سورة البؼرة كل لقؾة ،وقد ثبت يف الصحقحني عن الـبي صذ اهلل عؾقه
وسؾم أنه قال من قرأ باآليتني من آخر سورة البؼرة يف ٍ
لقؾة كػتاه.
قال ابن الؼقم رمحه اهلل يف كتابه الوابل الصقب :الصحقح أن معـاه كػتاه من رش ما
يمذيه ،ومن ذلك قول (بسم اهلل الذي ال يرض مع اسؿه يش ٌء يف األرض وال يف
السامء وهو السؿقع العؾقم) ثالث مرات ،يف الصباح وادساء ،فؼد ثبت عن الـبي
صذ اهلل عؾقه وسؾم أنه أخز أنه من قال هذا مل تصبه فجلة ٍ
بالء حتى يؿيس.
جـبـي اهلل وإياكم مـؽرات األخالق واألهواء واألعامل واألدواء ،واحلؿد هلل رب
العادني.

